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Titel
Intervention i läsutveckling – Vinsten med det sociala samspelet

English title
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Abstrakt
Den här studien syftar till att ta reda på om elevers läsutveckling genom samlärande
elever emellan kan likställas med lästräning med speciallärare. Genom en
läsintervention som bygger på repetitionsläsning med läslistor och interaktiv bokläsning
i grupp kommer resultaten jämföras mellan de två grupperna som ingår i interventionen.
Den ena gruppen arbetar med förberett strukturerat material utan speciallärares närvaro.
Den andra gruppen arbetar med samma material men de har en speciallärare med sig vid
lästräningstillfällena. Båda grupperna läs- tränar tidsmässigt lika mycket. För- och
eftertester görs innan och efter interventionen av alla i studien deltagande elever. För att
få reda på hur interventionen upplevs av de deltagande eleverna och deras lärare görs
även en kvalitativ studie i form av intervjuer. En kontrollgrupps resultat med elever som
inte befinner sig i lässvårigheter kommer även att mätas före och efter interventionen.
Syftet med det är att kunna genomföra fortsatt forskning i framtiden. Genom att jämföra
alla deltagande elevernas resultat från årskurs fyra med framtida resultat kan studien
svara på om de svaga läsarna kommer ifatt, om de starka läsarna håller sig starka hela
skoltiden ut eller om något förändras. Även val av fortsatt utbildning och sysselsättning
samt social status och allmänt mående kan i framtiden jämföras deltagarna emellan.
Hur pass mycket påverkas elevers framtid av hur starka läsare de är i årskurs fyra?

Nyckelord
avkodning, interaktiv bokläsning, läsförståelse, läsintervention, läsutveckling, sociala
samspelet, upprepad läsning
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1 Inledning
Enligt tidigare forskning framgår att många elever kämpar med sin läsutveckling. Många
elever kommer upp på mellanstadiet i årskurs fyra och har mer eller mindre svårigheter
med ordavkodning, läsförståelse och tro på sin egen förmåga i läsningen. Elever behöver
läsa för att bli goda läsare. Många elever behöver utveckla sin ordavkodning, läsförståelse
och sitt ordförråd (Wanzek, Petscher, Al Otaiba, Kent, Schatschneider, Haynes, Rivas och
Jones, 2016). Lärare upplever många gånger att de inte hinner fokusera på alla elever och
ge dem det stöd de behöver. Mycket pekar på att elever lika väl kan lära av andra elever
som av en lärare (Reichenberg, 2010).
Studien syftar till att ta reda på skillnader mellan elevers läsutveckling med material
genom kompisläsning/interaktiv bokläsning i grupp utan speciallärare och med samma
material genom lärarledda träningspass, i par och i grupp med speciallärare.
Studien i projektet baseras på en interventionsstudie i läsutveckling för elever i årskurs
fyra. Tre gruppers läsutveckling mäts före och efter interventionen. En grupp är
kontrollgrupp, med elever utan direkta lässvårigheter. De eleverna arbetar under perioden
med traditionellt arbete i klassrum. Det är tio elever i gruppen och de benämns i rapporten
som grupp 3. Gruppen deltar i studien i syfte om fortsatt framtida forskning där senare
skolresultat, val av utbildning och sysselsättning, allmänt välmående m.m. kan jämföras
med övriga deltagare, i den här studien, i framtiden.
Nästa grupp med elever som tidigare visat sig vara i lässvårigheter arbetar med
speciallärare. De arbetar med läslistor från Wendick (2015) som är ett material för träning
i ordavkodning. De läser en och en med speciallärare samt arbetar med interaktiv
bokläsning i grupper om fem elever, där även en speciallärare deltar vid varje tillfälle.
Interaktiv bokläsning syftar till att hjälpa läsaren att få en fördjupad förståelse av skriven
text. Vad kan man t ex förstå bortom eller mellan raderna? Interaktiv läsning utvecklar
även ord – och läsförståelse (Bergljung, Sellgren & Kjellberg, 2017). De tillhör grupp 2
och det är även här tio elever.
Och slutligen, den sista gruppen arbetar med samma material, men de arbetar utan
speciallärare. De ska dra nytta av varandra ”kompisläsning”. De läser två och två med
läslistor från Wendick (2015), material som heter ”Kompisläsning” för utveckling av
ordavkodning. De arbetar även med interaktiv bokläsning i grupper om fem elever med
material utan närvarande speciallärare för utveckling av ord- och läsförståelse (Bergljung,
Sellgren & Kjellberg, 2017). Dessa elever bildar grupp 1. Även dessa elever har sedan
tidigare visat sig vara i lässvårigheter.
För att få en uppfattning om hur eleverna och lärarna upplever skillnader i arbetet kring
läsutveckling vad gäller med eller utan deltagande speciallärare görs en kompletterande
kvalitativ studie i form av intervjuer (Ahrne & Svensson, 2015).
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1.1 Syfte och frågeställningar
Studien i projektet syftar till att jämföra elevers läsutveckling i samband med en
interventionsstudie för elever i årskurs fyra. Det övergripande syftet med studien är att ta
reda på om resultaten blir likvärdiga för de elever som arbetar utan speciallärare
närvarande vid lästräningen, som de elevers utveckling som har stöd av speciallärare.
Studien syftar även till att ta reda på hur elevernas lärare och eleverna själva upplever
lästräning och läsutveckling med stöd av klasskompisar i förhållande till lästräning med
speciallärare närvarande.

Frågeställningar


Hur utvecklas elevers ordavkodning och läsförståelse
kompisläsning i jämförelse med lästräning med speciallärare?



Hur upplevs en läsintervention med strukturerad kompisläsning i par och interaktiv
bokläsning i grupp utan speciallärare av elevernas lärare och eleverna?
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genom

strukturerad

2 Bakgrund
2.1 Teoretisk bakgrund
Studien utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt forskningsperspektiv och grundas på Lev
Vygotskijs (1896-1934), sovjetisk psykolog, pedagog och filosof, sociokulturella teori.
Även John Dewey (1859-1952) amerikansk filosof, psykolog och pedagog poängterade
det sociala perspektivet för lärande och utveckling (Phillips & Soltis, 2014).

Figur 1.Proximala utvecklingszonen
Figuren beskriver den proximala utvecklingszonen. Området längst ner visar vad
individen kan först eller klarar själv. Den zonen som ligger utanför visar vad individen kan
klara med hjälp av andra personer barn som vuxna. Den yttersta zonen visar ett område
som i nulägen är onåbart (Vygotskij, 1896-1934).
2.1.1 Val av teoretiskt perspektiv
Vygotskijs proximala utvecklingszon pekar på att elever kan utvecklas genom att lära av
både lärare och andra vuxna eller andra barn som nått längre i sin utveckling. Sättet vi lär
och utvecklar intresse för texter och litteratur är beroende av det sociala och kulturella
sammanhanget vi befinner oss i. Människan drivs av viljan att vara en inkluderad socialt
deltagande person (Phillips & Soltis, 2014).
Teoriavsnittet är inriktat på att beskriva lärande i sammanhanget av
interventionsmaterialet med för eleverna gemensamma aktiviteter och genom samlärande,
med eller utan speciallärares deltagande. Vidare skriver ovan nämnda författare att
”Dewey framhöll att skolan var en gemenskap och att detta faktum ofta förbises av de
pedagoger som låter sina elever arbeta isolerat med individuella uppgifter. En sådan metod
motverkar enligt Dewey både kommunikation och ett aktivt förhållningssätt hos eleverna”
(Phillips & Soltis, 2014, s. 89).
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2.2 Läsning

Simple view of reading

Figur 2. Läsning är lika med avkodning x förståelse
Läsning innefattar både avkodning och förståelse, ibland läggs även motivation till som en
stor del i det hela. Det finns ett multiplikationstecken mellan avkodning och förståelse för
att markera att om den ena eller båda faktorerna är noll blir allt noll, alltså läsningen är då
lika med noll.”Simple view of reading”(Gough, 1985).
Höien Lundberg (2013) skriver att det finns ett samband mellan avkodning och
läsförståelse, läsning = avkodning x förståelse. Om en elev har svårt med avkodningen får
hen även problem med läsförståelse som följd. Om avkodningen eller läsförståelsen är noll
blir läsningen lika med noll. Även motivation kan ses som en grundläggande del. Druid
Glentow (2007) skriver att läs- och skrivsvårigheter kan förebyggas genom aktivt arbete
med den fonologiska medvetenheten. Läsaren behöver kunna skilja på textens innehåll
och form, samt kunna koppla ihop grafem (bokstäverna) och fonem (språkljuden). ”När
man tänker på språkljuden talar man om fonologisk medvetenhet”. (a.a. 2007, s, 123).

2.3 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Figuren beskriver troliga orsaker till läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi.
Här
framhäver
Jacobsson (2005) att den förmodligen största
andledningen till just dyslexi har att göra med
fonologiska brister och andra språkliga
svårigheter. Det kan även handla om för lite
övning, men då är det i regel läs- och
skrivsvårigheter som kan övas bort (Jacobsson,
2005).
Figur 3. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Höien Lundberg (2013) skriver liksom Druid Glentow (2007) att problem vid
avkodningen kan vara symtom på dyslexi. Avkodningen är tidskrävande och ansträngande
för personer med dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi kan bero på en rad olika
faktorer. Eleven kan ha luckor i fonologiska medvetenheten eller inte tillgodosett sig
språkljuden. Det kan även handla om för lite träning, då blir eleven i regel hjälpt av stöd
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och träning. Likaså skriver Jacobsson (2005) att dyslexi ska ses i en samhällelig och
pedagogisk ram och att det i regel handlar om fonologiska brister när det rör sig om
dyslexi. Inlärningssvårigheter med läsning och skrivning kan som beskrivs i bilden ha att
göra med för lite övning, neuropsykiatriska problem, medicinska problem, brister i syn
och hörsel, mognad, emotionella svårigheter, sociala problem, begåvningsstruktur, annat
modersmål eller språkliga svårigheter (Jacobson, Svensson, Nordman & Sandell, 2005).
Svensson (2009) skriver i Malm Nilsson och Zeile Westrups bok att tidigare forskning
kring dyslexi tyder på ärftliga faktorer. Vidare skriver han att 40-80 % av de personer som
uppvisar dyslexi har släktingar som har samma problematik.

2.4 Vad säger styrdokumenten?
I Skolverkets dokument framhävs att genom elevintervjuer kan lärare få reda på hur elever
lär sig bäst, alla lär olika. ”Med vem eller vilka? Vill du helst arbeta och lära ensam eller
känner du att du lär bättre tillsammans med din kompis eller med flera kompisar? Kanske
fungerar det bäst för dig tillsammans med en vuxen?” (Skolverket, 2012, s. 173). Vidare
skriver Skolverket i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att
samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och
där med få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2011, s. 9).
Angående stöd för elever i svårigheter står det att ”Alla som arbetar i skolan ska
uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd…” ta hänsyn till varje enskild
individs behov…” samt stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har
svårigheter…(Skolverket, 2011, s. 14). Där står även att ”Läraren ska svara för att alla
elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll …”
(Skolverket, 2011,s. 247). Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar
förmåga att bearbeta texter tillsammans med andra.
För målen i svenska står att elever ska få utveckla ”Lässtrategier för att förstå och tolka
texter från olika medier samt för att utskilja texters budskap, både de uttalade och sådant
som står mellan raderna…” Samt utveckla kunskap om ” Ord och begrepp som används
för att uttrycka känslor, kunskap och åsikter” (Skolverket, 2011, s. 249). Syftet med den
interaktiva bokläsningen i läsinterventionen är att öka elevers förmåga att inferensläsa,
alltså läsa mellan raderna eller att kunna dra egna slutsatser, utveckla sitt ordförråd och
öka sin läsförståelse. Även Westlund (2009) poängterar vikten av att utveckla elevers
förmåga att koppla egna erfarenheter till ord, begrepp och texter. Vidare skriver hon att
läsaren behöver kunna fylla i de tomrum som finns i texter. Läsaren fyller i texters
tomrum med sina egna erfarenheter och förkunskaper.

2.5 Uppsatsens centrala begrepp
Fohlin, Moerkerken, Westman och Wilson (2017) skriver om kooperativt lärande och om
samarbetets kraft, som lärare kan ta fasta på i sin undervisning. Elever kan utveckla språk
och kunskaper genom samarbete. Likaså skriver Dysthe och Igland i boken ”Dialog,
samspel och lärande” (Dysthe, 2010). De hänvisar till Vygotskij och skriver bland annat
att ”För Vygotskij utgör den sociala samverkan däremot själva utgångspunkten för lärande
och utveckling…” Han understryker även att “den sociala samverkan innebär att social
aktivitet och kulturella handlingsmönster som är historiskt betingade ligger till grund för
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bildandet av det individuella medvetandet (Dysthe, 2010, s. 75). Även Stensmo (2007)
skriver om Vygotskij. Där står det att Vygotskij använde sig av begreppet zon som
beteckning på ett öppet område mellan människans medvetande och dess omvärld. Den
proximala utvecklingszonen beskriver det en person kan och den zon den kan lära sig med
hjälp av andra som nått längre kunskapsmässigt vuxna eller andra barn.
Bergljung, Sellgren och Kjellberg (2017) skriver om arbetet med interaktiv bokläsning i
sin studie. Syftet med den formen av läsning är att elever ska öka sin läsförståelse och sitt
ordförråd, interaktiv bokläsning utförs för att eleverna ska utvecklas till goda läsare. En
god läsare anses ha utvecklat ”strategier för läsförståelse” och förståelse för ”hur de
(eleverna) ska tänka samtidigt som de läser”… målet är att eleven ska använda
strategierna på egen hand för att på så sätt bli en god läsare” (a.a. s. 16-17).
Westlund (2014) skriver att ”När läsaren försöker hämta mening från texten samverkar
avkodnings- och förståelseprocesser” (a.a. s. 97). Det räcker inte att kunna avkoda för att
förstå text. Avkodningen behöver automatiseras för att resurser ska kunna frigöras till att
förstå text och där med få god läsförståelse.
Eleverna behöver känna till bokstäverna och dess bokstavsljud, korrelationen grafem fonem. Träning i avkodning handlar om att kunna bygga ihop fonemen till ord. Barnet
behöver veta att ord består av ljud och kunna lyssna ut i vilken ordning de kommer i ett
ord för att förstå att grafem motsvaras av fonem. Efter en period av intensivläsning ökar i
regel elevens förmåga i att avkoda. Att öva på att läsa nonsensord hindrar från
gissningsläsning och ökar elevens avkodningsförmåga. Det finns en rad olika listor i olika
svårighetsgrad och med olika bokstavskombinationer eller med förväxlings- problem som
t.ex. b och d osv. Det finns både vanliga ord och nonsensord att träna på (Wendick, 2015).

2.6 Tidigare forskning och referenslitteratur
2.6.1 Ordavkodning och interaktiv bokläsning
I artikeln “Examining the Average and Local Effects of a Standardized Treatment for
Fourth Graders With Reading Difficulties” som publicerades 2016 av de amerikanska
forskarna Wanzek, Petscher, Al Otaiba, Kent, Schatschneider, Haynes, Rivas &
Jones (2016) står det att det är många elever som börjar årskurs fyra som har det svårt med
läsningen. Av innehållet i artikeln framgår att det är så många som 65 % av eleverna som
inte läser enligt den nivå de förväntas vara på. Vidare skriver forskarna att 32 % av dem
som börjar årskurs fyra läser så dåligt att varken de själva eller andra förstår vad de läser.
Undersökningar som visar på detta har gjorts och redovisas av National Center for
Education Statistics, 2013 och av National assessment of educational progress: The
nation's report card, Washington, DC: U.S., Department of Education. För att arbeta med
detta problem involverades mer än 8000 skolor i USA i en interventionsstudie. Fler än en
miljon elever runt om i landet deltog i interventionen (a. a. 2016). Programmet för
interventionen bygger inte enbart på att läsa ord för ökad avkodning. Huvuddelen i
programmet bygger på att eleverna ska utveckla strategier för läsförståelse genom att
bygga upp elevers förkunskaper kring texten och genom att eleverna får läsa texter på ett
mer interaktivt sätt. Eleverna får stöd i interaktiv bokläsning genom att de får stöd i att
fundera över texten. Det kan t ex handla om frågor kring textens karaktärer, djupare
innehåll, vad som står mellan och bortom raderna. Frågor kan ställas under läsningen som
t ex; Varför tror du hen gjorde som hen gjorde i boken? Hur hade du gjort i det läget? Hur
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tror du karaktären i boken kände sig? Har du varit med om något liknande? Det är även
viktigt att diskutera ord och begrepp i texten som kan vara svåra att förstå för eleverna (a.
a. 2016).
Grupper om fyra till sju elever, med nedsatt läsförmåga, fick 30 minuter fyra dagar i
veckan arbeta med läsprogrammet under hela årskurs fyra. Enligt information i artikeln
anses undersökningen ha hög kvalitet, validitet och reliabilitet. Programmet har blivit
uppskattat i skolor och även av ”Council of Administrators of Special Education”. Studien
har hög trovärdighet då den omfattar många elever och skolor, samt för att studien pågick
under lång tid (a. a. 2016). Resultatet från studien visar på viss utveckling hos eleverna vid
standardundersökningar jämfört med tidigare. Vad det gäller avkodning och flyt i
läsningen tolkar de att elever påverkas olika av interventionen utifrån deras
förutsättningar. Utveckling av ett fortsatt interventionsarbete diskuteras (a. a 2016).
2.6.2 Social läsning och motivation
I artikeln ”Adolescents´social reading: motivation, behavior, and their relationship”
skriver Wu och Yuehua (2017) om relationen mellan social läsning, motivation och
beteende. Studien omfattar 1039 respondenter från 14 olika högstadieskolor i Shanghai,
Kina. Undersökningen gick ut på att eleverna svarade på frågor via Internet, en enkät. I det
här fallet undersöks läsning via sociala medier på Internet. Studien visar att det finns ett
samband mellan social läsning och motivation. Den ökade motivationen kommer av
elevers starka vilja att interagera med andra, för att få information eller av ett personligt
intresse. Forskarna skriver att de som utvecklar läsprogram för elever borde ta hänsyn till
resultaten av forskningen, som visar på samband mellan social interaktion och motivation
till att läsa. Studien kan hjälpa dem att förstå det komplexa sambandet mellan de båda
dimensionerna. Vid planering av lästräning bör det sociala perspektivet finnas med (a. a.
2017).
Validiteten, reliabiliteten och trovärdigheten i artikeln är enligt författarna relativt hög då
det var 1039 elever som ingick i studien. Eleverna fick frågor kring motivation till läsning
genom interaktion med andra unga. Tidigare forskning inom det socialkonstruktivistiska
perspektivet pekar åt samma håll. Viljan att känna sig inkluderad och deltagande är en
stark aspekt när det gäller att kunna ta till sig skriven text. Undersökningen understöds av
the China National Planning Office of Philosophy and Social Science och SMC –
Chenxing Scholars Funding samt the Interdisplinary Prodject from Shanghai Jiao Tong
University (a. a. 2017).
En annan studie som handlar om läsning i sociala sammanhang är ”Becoming a Reader:
Social Influences on Avid Book Readers” av Merga (2017). 1136 respondenter från 89
olika länder, t ex Sverige, USA, Australien, Tyskland, Indien, Kenya m fl. deltog i
studien. Respondenterna som var mellan mellan 6 och 69 år gamla fick bl a frågan: ”Vem
lärde dig läsa”? Studien hade en kvantitativ undersökning och syftet med studien var att ta
reda på variationen av de personer som initierade personerna till läsutveckling.
Hypoteserna som testades i studien handlade om vikten av sociala förebilder som
nyckelpersoner för intresset av att utveckla sin läsförmåga. Den andra hypotesen var att de
skickligaste läsarna hade haft positiv social påverkan. Studien syftade även till att visa hur
positiv social påverkan på läsutveckling kan skapas. Datainsamlingen ägde rum via
Internet mellan 21 september till och med 2 november 2015 (a. a. 2017). Kvalitativ
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undersökning ingick även i studien för att ta reda på hur läsning kan struktureras utifrån
positiva sociala sammanhang för att skapa goda läsare. Syftet med det är att få reda på hur
interventioner i läsning för barn kan se ut utifrån ett socialt perspektiv. I den kvalitativa
delen frågades respondenterna om de haft någon person i sin omgivning som påverkat
dem positivt vad det gäller att läsa böcker. 64,3 % svarade ja på den frågan. Som
följdfråga fick respondenterna frågan: Vem i din omgivning var det som påverkade dig i
positiv riktning när det gäller att läsa böcker? Svaren kunde handla om föräldrar,
släktingar, pedagoger, vänner (a. a. 2017). Resultatet visade att individer påverkas av den
kultur som råder omkring dem. Är barn i miljöer med litteratur och med läsare omkring
dem påverkas de positivt vad det gäller intresse för text och böcker. Vanor i den sociala
miljön kring barn förs över till barnet. Att få lyssna på när andra läser för en väcker
intresse för att själv kunna läsa (a. a. 2017). En mixad metod- server konstruerades och
användes via Internet för att samla in data. De deltagande garanterades att undersökningen
skulle följa etiska regler. Det gjordes först en pilotstudie för att utvärdera hur metoden
skulle fungera. Vid pilotstudien tillfrågades respondenterna hur de uppfattade
intervjufrågorna för att se om de uppfattades som det var tänkt. Efter utvärdering av
pilotstudien ändrades undersökningsinstrumentet för att få högre kvalitet, validitet och
reliabilitet (a. a. 2017). Studien har både en kvantitativ och kvalitativ del enligt forskaren.
Det framgår i rapporten att den kvalitativa delen kan ifrågasättas eftersom intervjuerna
ägde rum via Internet och inte direkt mellan respondenterna och forskaren.
Respondenternas möjlighet till längre och mer utvecklade svar är reducerad. Även
forskarens möjlighet att ställa följdfrågor är begränsad. Kvalitén på studien höjs dock
enligt forskaren på grund av att forskaren har utvärderat hur frågorna uppfattas genom att
först göra en pilotstudie.
2.6.3 Upprepad läsning
En mindre studie har gjorts av forskaren Seyit (2013) ”The Effect of Repeated Reading
Exercises with Performance-Based Feedback on Fluent Reading Skills” i Turkiet, som ska
visa på effekten av upprepad läsning och återkoppling för läsförmågan, framförallt för
avkodningen och flytet i läsningen. En elev med lässvårigheter prioriterades för
interventionen. Interventionen går ut på att eleven får läsa samma text flera gånger tills
han känner sig mer säker på orden i texten samt fått upp ett flyt i läsningen. Forskaren
spelar in hur det låter i början när eleven läser texten samt hur det låter när han har läst så
många gånger det behövs för att få ett flyt. Tanken är att eleven ska se sin egen utveckling
och känna sig motiverad att fortsätta. Artikeln har publicerats i Reading Improvement,
Alabama. Vid interventionen som varade sammanlagt 38 timmar användes videokamera
och ett softwear– program för att dokumentera effekten av interventionen. Den upprepade
läsningen utvecklade elevens förmåga att känna igen ord och få upp flytet i läsningen samt
minskade elevens frustration vid läsning. Efter studien dras slutsatsen att upprepad läsning
har positiv effekt på elevers läsning. Det får dem att känna sig mer säkra när de läser och
ger dem ökat självförtroende (a. a. 2013). Studien är inte så omfattande som de andra
presenterade studierna. Den presenteras trots det i en vetenskaplig artikel. Dess validitet
påpekas vara god men reliabiliteten framhävs som låg då undersökningen endast beskriver
en elevs intervention och utveckling. En mer omfattande studie inom området skulle ge
mer trovärdighet. Även Elbro (2004) skriver om fördelar med repeterad läsning för att öka
läsflytet och ordavkodningen, vilket går i linje med Wendicks (2015) läslistor som
används för repeterad läsning. Även Therrien (2004) skriver i sin studie Fluency and
comprehension gains as a result of repeated reading om effekten av upprepad läsning. Han
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skriver dock till skillnad mot övriga författare att bäst resultat nås genom att elever läser
för en lärare som ger direkt feedback.
2.6.4 Fonologisk medvetenhet och läsning
Som tidigare nämnts har den fonologiska medvetenheten enligt tidigare forskning en
avgörande roll vad det gäller läs- och skrivutvecklingen och en trolig faktor för
utvecklande av dyslexi (Jacobson m. fl., 2005). Gustafson, Fälth, Svensson, Tjus &
Heimann (2011) skriver i sin artikel ”Effects of Three Interventions on reading skills of
children with reading disabilities in grade 2” om interventioner i läsning för barn i årskurs
två. I studien använder de sig av tre olika upplägg för interventionerna. I interventionen
användes träningsprogram på dator. En grupp fick arbeta med ”bottom up”(de fick arbeta
med delarna först och sedan upp till helheten). Målet med det programmet var att öka den
fonologiska medvetenheten samt öka ordavkodningen. Den andra gruppen fick arbeta med
”top down”(de fick arbeta med helheten först för att senare komma ner till delarna)
processen för ord och meningsnivå till bokstav och fonemnivå, grafem- fonemkoppling.
Den tredje gruppen fick en kombination av de båda programmen. Varje grupp bestod av
25 elever i lässvårigheter. Det fanns även två kontrollgrupper i studien. Den ena bestod av
25 elever i lässvårigheter som fick arbeta med ordinarie specialundervisning och den andra
gruppen bestod av 30 elever med åldersadekvat läsutveckling. Alla elever i lässvårigheter
fick delta vid 25 träningstillfällen med speciallärare. Alla grupper visade förbättring efter
interventionen. Den grupp som fick arbeta med båda datorprogrammen ”bottom up” och
”top down” hade förbättrat sin läsning mest, till och med mer än gruppen som låg på
åldersadekvat läs- nivå.
Elevers individuella skillnader är något som måste tas med i åtanke av undersökningens
validitet och reliabilitet. Liksom forskarna i studien skriver kan vissa slutsatser dras av
studien men elevernas utgångsläge, förkunskaper, anlag för utvecklingsmöjligheter,
förmåga till förbättrad läsning vara avgörande för deras förbättring. De som visade högst
förbättring hade kanske förbättrats oavsett vilken grupp de hamnat i, och de som hade
lägst förbättring kanske hade haft det oavsett grupptillhörighet (Gustafson m fl., 2011).

2.7 Läsutveckling i sociala sammanhang
Liksom tidigare forskning och styrdokumenten poängterar Tjernberg (2013) det sociala
samspelet inte bara elev– lärare emellan utan även samspelet mellan elev– elev vid
läsutvecklingen. Det sociala samspelet elever emellan lyfts här för progression av likväl
kunskapande och erfarenhet som vid läsutveckling. ”Kunskaper betraktas som någonting
man blir delaktig i genom pedagogiska händelser snarare än någonting som läraren
överför till eleven” (a.a.s.25). För att eleverna ska få en djupare förståelse av olika texter
behöver de enligt Reichenberg (2010) reflektera och få stödfrågor att arbeta med kring
texten. De behöver tränas i att läsa mellan raderna och att göra inferenser. Vidare skriver
författaren att det finns många fördelar med att låta eleverna arbeta i mindre läs- och
samtalsgrupper. För att arbetet ska vara utvecklande poängterar hon att eleverna behöver
känna sig trygga i den grupp de tillhör och att läraren tydligt strukturerar upp arbetet för
grupperna.
Wiliam (2013) skriver om kollaborativt lärande.
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Exakt varför kollaborativt lärande har en så djupgående verkan är fortfarande
något av en tvistefråga, men det verkar finnas fyra avgörande faktorer:
1. Motivation. Elever hjälper sina kamrater att lära sig eftersom det, i
välstrukturerade kooperativa lärmiljöer, ligger i deras eget intresse att göra så,
och därför ökar insatsen.
2. Social sammanhållning. Elever hjälper sina kamrater eftersom de värnar om
gruppen, vilket leder till ökad insats.
3. Personalisering. Elever lär sig mer eftersom deras duktigare kamrater kan ta
itu med de särskilda svårigheter som de kan ha.
4. Kognitiv utveckling. De som ger hjälp i gruppen tvingas att tänka igenom
problem bättre.
(Wiliam, 2013, s. 147)
Vidare skriver Wiliam (2013) att kollaborativt lärande är utvecklande för alla elever
oavsett utvecklings- och prestationsnivå. ”I själva verket kan elevhandledning under vissa
förhållanden vara mer effektiv än en enskild handledning från en lärare” (a.a.s. 148).
Stephanie och Zach Groshell är internationella utbildare i Sudan. De har båda arbetat som
lärare sedan 2011 och har även tidigare undervisat i USA och i Vietnam. Tillsammans har
de har skapat en hemsida för utbyte av framgångsrik undervisning över hela världen
”Education rickshaw – International teaching in motion” https://educationrickshaw.com.
På sin hemsida poängterar de att undervisningen måste hänga med i utvecklingen genom
att lämna 80- och 90- talets pedagogik för att träda in i 2000- talets. De framhäver vikten
av samlärande i klassrummet (Groshell, 2018).

Figur 4. Effektiviteten i samlärandet
Bilden är hämtad från nämnd hemsida ovan. Den pekar på kraften och effektiviteten av
samlärande (Groshell, 2018).
Som nämnts tidigare pekar mycket på att samlärande elever emellan är utvecklande och
har stor kraft och vinning. Therrien (2004) pekar dock i motsats till detta i sin studie på att
feedback från en lärare är mer effektivt än av en kamrat när det gäller läsutveckling och
läsinterventioner.
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3 Material och metod
Wendickmodellen har ett strukturerat lässchema för övning i avkodning med
kompisläsning. Det finns även lässcheman för lärare att använda sig av med elever.
Lästräningen bygger på upprepad läsning med läslistor. Listorna innehåller både
nonsensord och faktiska ord. Läslistor väljs ut för att passa individen både vad det gäller
nivå och specifika svårigheter som till exempel förväxlingar av bokstäver mm (Wendick,
2015).
Det finns olika modeller för ”interaktiv bokläsning” eleverna kan använda sig av i
läsgrupper. Lärare kan även göra materialet själv för att det ska passa till den bok gruppen
ska läsa och arbeta kring tillsammans. Interaktiv läsning syftar till att ge eleverna en
djupare förståelse av texter och böcker samt stärka och utveckla deras inferensläsning. Det
kan handla om diskussionsfrågor kring textens innehåll och form för att hjälpa eleverna att
analysera texter på djupet och för att öka sitt ordförråd och sin ordförståelse. Det kan
handla om beskrivningar av platser och karaktärer eller att dra egna slutsatser. Materialet
nivåanpassas utifrån elevernas förutsättningar och syftar även till att ge eleverna viss
förförståelse om innehållet i texten. Interaktiv läsning kan både användas av lärare/
speciallärare med elevgrupper och av elevgrupper utan deltagande lärare/ speciallärare
(Bergljung, Sellgren & Kjellberg, 2017).

3.1 Val av metod
Före- och eftertest gjordes av elever i lässvårigheter i årskurs fyra, samt av en
kontrollgrupp utan lässvårigheter. Skolan där studien gjordes har två fyror med 25 elever i
varje klass. Det är många elever i lässvårigheter i klasserna. Tidigare screening har gjorts
därför har skolan identifierat dessa elever i lässvårigheter sedan tidigare. Bedömning av
delarna ordavkodning och läsförståelse/ läshastighet gjordes innan interventionen började.
Till att börja med testades eleverna vad det gäller ordavkodning med Wendick (2015)
ordavkodningstest ”läsa ord per minut” och Hogrefes Psykologiförlagets test ”DLS,
Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga” för läsförståelse (Järpsten &
Taube, 2018). Efter interventionen mättes återigen de deltagande elevernas avkodning och
läsförståelse/ läshastighet i syfte att identifiera utveckling. Som eftertest användes åter
igen Wendicks (2015) ”Läsa ord per minut” för att testa ordavkodningen. Igelkotten
(Madison & Madison, 2017) och SL 40 (Magnusson & Nauclér, 2010) användes som
läsförståelsetest efter interventionen.
För att stödja resultaten i studien görs en kvalitativ undersökning i form av intervjuer av
elevernas lärare angående de deltagande elevernas förmågor, vad gäller läsning, före och
efter interventionen. Även elevintervjuer görs för att få ett elevperspektiv. Ahrne och
Svensson (2015) skriver att ” När man gör kvalitativa intervjuer kan man göra på olika sätt
och variera hur många mer fasta frågeformuleringar man vill ha med vid intervjun och i
vilken utsträckning man vill komplettera med mer öppna frågor. Intervjun syftar till att ta
reda på om lärarna upplever att grupp ett och två fått likvärdig lästräning och hur eleverna
och lärarna upplever att upplägget för lästräning med material utan speciallärare fungerat.
Eleverna och lärarna som intervjuades satt avskilt i ett grupprum en och en. De fick
intervjufrågor ställda till sig men de fick även prata fritt kring sina åsikter om
interventionen. En mobiltelefon användes för ljudupptagning.
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De tre grupperna som ingår i studien angående läsutveckling är:
Grupp 1
Gruppen består av 10 elever i läs- och skrivsvårigheter. De arbetade fem veckor med
lästräning, ”Wendicks kompisläsnings– schema”, upprepad läsning med läslistor samt
interaktiv bokläsning i grupp med uppgifter kring texten/ boken som stöd. Kompisläsning
ägde rum ca 15 – 20 minuter varje dag måndag till fredag. Interaktiv bokläsning i grupp,
med stöduppgifter ägde rum vid två tillfällen i veckan om ca 1 timme per tillfälle.
Grupp 2
Gruppen består av 10 elever i läs- och skrivsvårigheter. De arbetade fem veckor med
lästräning, Wendicks upprepad läsning läslistor med speciallärare samt interaktiv
bokläsning i grupp med stöd av speciallärare. Lästräning med speciallärare i form av
listläsning från Wendicks- modell ägde rum 15-20 minuter varje dag måndag till fredag.
Interaktiv bokläsning i grupp, med speciallärare ägde rum vid två tillfällen i veckan om ca
1 timme per tillfälle.
Grupp 3
En kontrollgrupp på 10 elever som arbetar enligt ordinarie klassrumsundervisning. Dessa
elever är inte i läs- och skrivsvårigheter. Syftet med denna kontrollgrupp är att kunna
jämföra elevernas utveckling över tid vad det gäller betyg, framtida studier, val av
sysselsättning, hälsa samt social status i framtiden i form av en longitudinell studie. Som
förslag på fortsatt forskning finns då möjlighet att ta reda på om de som tillhörde grupp ett
och två kommer ifatt senare, om de tappar mer och mer, om de i grupp tre fortfarande är
starka inom studier, samt hur elevernas liv utstakat sig vad gäller vidare utbildning, arbete,
hälsa och social status (se vidare under rubriken framtida fortsatt forskning 5.2).
Om elever utvecklar sin ordavkodning och läsförståelse lika bra genom strukturerad
kompisläsning som med speciallärare har både lärare, elever, skolor och kommuner
mycket att vinna på ett sådant upplägg.
3.1.1 Testmaterialens normering, reliabilitet och validitet
För att få hög reliabilitet (tillförlitligheten i mätningen) och validitet (att det som avsetts
mätas mäts och inte något annat) för testning av likväl läsförståelse och ordavkodning som
andra mål bör tester göras i olika omgångar, samma test eller liknande test kan göras vid
olika tillfällen. Ett test och endast ett testtillfälle kan ofta vara missvisande. Skolverket
(2011) skriver i sitt stödmaterial ”Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp,
problem och möjligheter” att för att få en trovärdig bild av elevens kunskaper bör testning
ske vid flera tillfällen och med olika metoder (Skolverket, 2011). I rapporten ”Dyslexi
hos barn och ungdomar – tester och insatser” från Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering framkommer att det finns många tester för ordavkodning, läsförståelse
samt tester för att utreda dyslexi men att inget av testerna är vetenskapligt utvärderade, det
saknas studier som mäter testernas reliabilitet och validitet (SBU-rapport nr 225, 2014).
”DLS” 4-6 har normer från 2009. ”Standardiseringen för proven gjordes 2009 i oktober på
37 olika skolor landet över, av sammanlagt 2119 elever (Järpsten & Taube, 2018). Liksom
i läsförståelsetestet ”Igelkotten” och ”SL 40” kan resultaten omvandlas i Stanine-skala (se
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figur 5 nedan). För att utföra normering används för testet ”Igelkotten” ett datorprogram
som heter ”Elevresultat”. Datorprogrammet räknar ut och visar elevernas resultat i en
normeringsrapport
som
innehåller
staninerapport,
gränsvärderapport
och
medelvärdesrapport, resultaten ställs emot resultaten av ett EU-projekt (Madison &
Madison, 2017). Testerna i SL 40 är enligt handledningen standardiserade men detaljerad
information om det saknas (Magnusson & Nauclér, 2010).
Wendicks ordavkodningstest läsa ord per minut har inte normerats genom tester. Däremot
rekommenderas testet och läslistorna i rapporten ”Dyslexi hos barn och ungdomar – tester
och insatser” av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2014) SBUrapport nr 225, samt av Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018).

3.2 Urval
Många elever i årskurs fyra i kommunen för interventionsstudien är i läs- och
skrivsvårigheter. Kommunen gör regelbundna screeningtest i både läs- och
skrivutveckling och i matematik. För läs- och skrivscreening används DLS läshastighet
(Järpsten & Taube, 2018) och för vidare kartläggning LäSt (Elwér, Fridolfsson,
Samuelsson & Wiklund, 2015). Hälften av alla elever fick under medel på DLS, LäSt och
på avkodningstest ord/ minut (Wendick, 2015) i årskurs fyra, under höstterminen 2017.
Elever i lässvårigheter valdes ut att delta i grupp ett eller två. Slumpen fick avgöra om
eleverna skulle hamna i grupp ett eller två genom lottning, även kallat randomisering
(Dahmström, 2011). Tio starka läsare utgjorde en kontrollgrupp, grupp 3. Dessa elever
används för fortsatta framtida undersökningar för jämförelse av elevernas fortsatta
utveckling i skolan, fortsatta studier och sysselsättning samt allmänt mående samt social
status.
Förtester med Wendick och DLS grupp 1
Elever
grupp 1

Wendick ord/
min

Elev 1
Elev 2
Elev 3
Elev 4
Elev 5
Elev 6
Elev 7
Elev 8
Elev 9
Elev 10

25, 3/10 -17
33, 18/10 – 17
43, 18/9 -17
56, 6/10 - 17
48, 4/10 - 17
63, 21/11 - 17
68, 21/11 - 17
67, 21/11 - 17
71, 21/11 - 17
80, 21/11 - 17

Wendick
ord/ min,
9/4 -18
31
37
50
47
38
62
67
62
75
84

DLS 10/4 – 18
läsförståelse
5p, Stanine 2
1p, Stanine 1
5 p, Stanine 2
5 p, Stanine 2
2p, Stanine 1
7p, Stanine 3
7 p, Stanine 3
3 p, Stanine 1
8 p, Stanine 3
3p, Stanine 1

Tabell 1. Ordavkodning och läsförståelse
Tabellen visar antal rätt lästa ord/min för elever i grupp ett med Wendicks (2015)
ordavkodningstest vid två olika tillfällen innan läsinterventionen. Tabellen visar även
gruppens resultat vad det gäller läsförståelse med testet DLS (Järpsten & Taube, 2018).
Resultaten för DLS visas i råpoäng med förkortning p samt i staninevärde.
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Förtester med Wendick och DLS grupp 2
Elever
grupp 2

Wendick ord/
min

Elev 1
Elev 2
Elev 3
Elev 4
Elev 5
Elev 6
Elev 7
Elev 8
Elev 9
Elev 10

39, 3/10 - 17
47, 21/11 - 17
53, 18/9 - 17
39, 24/10 - 17
58, 21/11 - 17
68; 24/10 - 17
72, 19/10 -17
70, 21/11 -17
64, 21/11 - 17
70, 9/10 - 17

Wendick
ord/ min,
9/4 -18
47
70
51
38
70
66
68
69
66
67

DLS 10/4 – 18
läsförståelse
4 p, Stanine 1
4 p, Stanine 1
4 p, Stanine 1
4 p, Stanine 1
7 p, Stanine 3
7 p, Stanine 3
7 p, Stanine 3
7 p, Stanine 3
7 p, Stanine 3
6 p, Stanine 2

Tabell 2. Ordavkodning och läsförståelse

Tabellen visar antal rätt lästa ord/min för elever i grupp två med Wendicks (2015)
ordavkodningstest vid två olika tillfällen innan läsinterventionen. Tabellen visar även
gruppens resultat vad det gäller läsförståelse med testet DLS (Järpsten & Taube, 2018).
Resultaten för DLS visas i råpoäng med förkortning p samt i staninevärde.
Förtester med Wendick och DLS grupp 3
Elever grupp
3

Wendick
min

ord/

Elev 1
Elev 2
Elev 3
Elev 4
Elev 5
Elev 6
Elev 7
Elev 8
Elev 9
Elev 10

113, 21/11 - 17
110, 13/11 - 17
115, 21/11 - 17
104, 21/11 - 17
102, 21/11 - 17
99, 21/11 - 17
99, 21/11 - 17
95, 13/10 - 17
84, 21/11 - 17
94, 24/10 - 17

Wendick
ord/ min,
9/4 -18
113
112
122
118
105
97
98
96
95
95

DLS 10/4 – 18
läsförståelse
14 p, Stanine 5
12 p, Stanine 5
13 p, Stanine 5
12 p, Stanine 5
12 p, Stanine 5
19 p, Stanine 7
22 p, Stanine 8
12 p, Stanine 5
16 p, Stanine 6
12 p, Stanine 5

Tabell 3. Ordavkodning och läsförståelse
Tabellen visar antal rätt lästa ord/min för elever i grupp tre med Wendicks (2015)
ordavkodningstest vid två olika tillfällen innan läsinterventionen. Tabellen visar även
gruppens resultat vad det gäller läsförståelse med testet DLS (Järpsten & Taube, 2018).
Resultaten för DLS visas i råpoäng med förkortning p samt i staninevärde.
3.2.1 En kort presentation av informanterna
De 30 elever som ingår i undersökningen går i årskurs fyra på samma skola. En del av
dem har tidigare registrerats vara i läs- och skrivsvårigheter. De eleverna placerades i
grupp ett och två. Ingen av eleverna räknas som nyanlända men några i varje grupp har
annat modersmål. En grupp med tio elever bildade grupp tre. De har inga läs- och
skrivsvårigheter utan deltar som en kontrollgrupp vars resultat kan jämföras över tid vid
fortsatta studier kring samma elever. De fyra lärarna som är knutna till klasserna
intervjuas angående deras syn på upplägget av läsinterventionen och kring de deltagande
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elevernas utveckling. Lärarna är klasslärare och mentorer för de aktuella eleverna. De har
alla lärarutbildning sedan länge och har arbetat runt 15 till 20 år. Respondenterna benämns
i rapporten som lärare 1, lärare 2, lärare 3 och lärare 4.

3.3 Material
För avkodning användes samma test i för- och eftertest (Wendick, 2015) eftersom det står
i instruktionerna att testet kan återanvändas efter cirka fem veckor. Däremot användes
olika tester för läsförståelse i för- och eftertest eftersom DLS- testet (Järpsten & Taube,
2018) används som kommunprov för läsförståelse och rekommenderas att inte användas
där emellan på grund av att eleverna lätt kan memorera svaren. Studien syftar till att mäta
läsförståelseutveckling generellt och inte endast på ett specifikt prov. Som eftertester
användes två olika test för att kunna generalisera resultaten bättre. Mycket kan påverka en
elevs resultat vid ett provtillfälle, elevens dagsform kan påverka i stor utsträckning. Som
minimum för godkänt räknas runt 80 rätt lästa ord per minut (Wendick, 2015). DLS- testet
markerar stanine 1-3 som icke godkänt för läsförståelsetest i årskurs 4 (Järpsten & Taube,
2018).

3.4 Genomförande
Inledningsvis studerades elevernas tidigare dokumenterade resultat vad gäller
ordavkodning och läsförståelse/läshastighet. Där framgick att hälften av alla elever på
skolan i årskurs fyra inte når målen för läsning. De berörda eleverna och deras föräldrar
fick information om möjlighet att få delta i en läsintervention i samband med
examensarbetet. Både eleverna, föräldrarna, de berörda lärarna och rektorn fick ett
missivbrev med information om hur studien skulle läggas upp och att de när som helst har
rätt att avbryta deltagandet. Samtliga fick även skriva under på att de godkänner
deltagande utom de berörda lärarna som godkände muntligt. Därefter gjordes förtester. 9/4
2018 gjorde alla deltagande elever ordavkodningstestet ”Läsa ord per minut” (Wendick,
2015). Eleverna fick då sitta i ett avskilt rum tillsammans med en speciallärare. De fick
tydliga instruktioner om hur testet skulle genomföras. Mobiltelefoner användes som timer
och ställdes in på en minut. Det var två speciallärare som testade hälften, femton elever
var.
10/4 2018 gjordes testet DLS (Järpsten & Taube, 2018) som mäter läsförståelse.
Resultaten räknades samman och omvandlades till Stanine- värde, även råpoäng redovisas
i för- och efter tabellerna. Staninekurvan går mellan 1 och 9, där 1 till 3 kan ses som
normavvikelse till det sämre och 8 och 9 till det bättre. Tabellerna 1 – 3 visar de
deltagande elevernas råpoäng och Stanine på DLS-testet.
När förtesterna var avklarade och dokumenterade började själva läsinterventionen, som
ägde rum mellan 11/4 till och med 21/5 2018.

17

Figur 5. Stanineskalan
Figuren visar en beskrivning av hur Stanineskalan fungerar. Elevernas råpoäng omvandlas
till ett Staninevärde för att kunna jämföra olika testers resultat även om de är uppbyggda
på olika sätt. En etta är i det här fallet svagast, fem är medel och nio mycket överlägsen. I
mången screeningtest används Stanineskalan eftersom det då är lättare och se medelvärdet
och standardavvikelsena. I DLS (Järpsten & Taube, 2018), SL 40 (Magnusson & Nauclér,
2010) samt Igelkotten 4 (Madison & Madison, 2017) används den här skalan.

3.5 Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
3.5.1 Reliabilitet
Studiens reliabilitet, alltså tillförlitligheten i mätningen som gjorts i samband med studien
anses i sig låg eftersom testningen endast utförts en gång och inte genom test och retest,
samt för att testaren inte har tidigare vana av testning av detta slag. Däremot kan resultatet
ställas emot tidigare liknande vetenskapliga undersökningar (se kapitel 2.6 ”Tidigare
forskning och referenslitteratur”) och i och med det få en förstärkt reliabilitet.
Undersökningen är även avgränsad i och med att de deltagande eleverna alla går på
samma skola samt att det är för få deltagare för att studie ska anses ha hög reliabilitet.
Frågan i studien som gäller elevernas och lärarnas uppfattning av arbetet utan speciallärare
är lättare att dra slutsatser ifrån då respondenterna fått berätta fritt med hjälp av
intervjufrågor om sina upplevelser kring detta i en kvalitativ intervju (Dahmström, 2011).
3.5.2 Validitet och generaliserbarhet
Validitet innebär att det som avsetts mätas mäts och inte något annat (Thurén, 1991). Å
ena sidan kan validiteten vara säkrad eftersom för- och eftertesterna är avsedda att mäta
läsutveckling å andra sidan är de bara en mätning vid enstaka tillfälle. Elevens dagsform
eller andra omständigheter kan spela roll för resultatet. Det som skulle mätas i studien var
om läsintervention med eller utan speciallärare kan anses jämställda. Det är en relativt svår
fråga att få svar på, och osäkerheten är hög vad det gäller att ringa in orsakerna till
elevernas utveckling eller avsaknad av utveckling. Grundförutsättningarna för eleverna ser
väldigt olika ut och hurvida de haft möjlighet att ta till sig undervisningen i samband med
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interventionen är svårt att mäta. Deras utveckling kan ha skett oavsett utan interventionen.
Återigen kan koppling till resultat från andra liknande vetenskapliga undersökningar (se
kapitel 2.6 ”Tidigare forskning och referenslitteratur”) styrka betydelsen av resultat från
kooperativt lärande med eller utan speciallärare vad det gäller läsutveckling. Även
generaliserbarheten av resultatet behöver kopplas till tidigare liknande studier. Likaså här
är frågan i studien som gäller elevernas och lärarnas uppfattning av arbetet utan
speciallärare lättare att dra slutsatser ifrån då respondenterna fått berätta fritt med hjälp av
intervjufrågor om sina upplevelser kring detta i en kvalitativ intervju (Dahmström, 2011).

3.6 Databearbetning
Data som framkommit i studien har bearbetats på så sätt att resultat från för- och
eftertester skrivits in i tabeller och diagram för att tydligt kunna se elevernas eventuella
utveckling. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon och transkriberades för
att lättare kunna analysera svaren. Materialet från intervjuerna utplånas efter studiens
fullbordan och proven med resultaten arkiveras inlåst i den aktuella skolans arkiv.
Resultaten kan även av rektor användas i syfte om att se var resurserna på skolan behöver
sättas in.

3.7 Etiska överväganden
De elever som tillhör grupp tre deltar inte i någon specifik läsintervention, vilket kan ses
som oetiskt men de har heller i grunden inga svårigheter med sin läsutveckling. De fick
dessutom mer tid ensamma med sina klasslärare under den aktuella tiden för
läsinterventionen. Även gruppen som arbetade utan närvarande speciallärare kan uppfattas
som förbisedda, men de erbjuds ett väl fungerande material och ett strukturerat upplägg.
De har även lärare i sin närhet att fråga om hjälp. Forskningsetiska principer följs i
rapporten; informationskrav, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav både i
generering av empiri och gällande forskningsresultat. Den empiri som genererats förvaras
på ett sådant sätt att inga obehöriga får tillgång till uppgifterna. Konfidentialitetskravet
uppfylls vidare genom att alla namn på personer, skolor och kommuner som förekommer i
studien är fingerade och avidentifierade. Vårdnadshavare, elever och lärare har möjlighet
att avböja deltagande samt att när som helst välja att inte längre delta. Planeringen och
genomförandet av studien har stöd i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för
humanistisk samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011).

4 Resultat och analys
Här sammanställs och analyseras elevernas resultat på de olika testerna samt data som
framkommit vid intervjuerna.

4.1 Resultat före och efter interventionen
Nedan följer resultaten för elevernas för- och eftertester sammanfattade i tabeller och
diagram för en tydligare layout. Råpoängen visas och de har även omvandlats till staninevärde utifrån instruktionerna i lärarhandledningarna.
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Elever
grupp 1

Wendick ord/
min, 9/4 -18
Före
intervention

Wendick ord/
min, 18/5 -18
Efter
intervention

DLS 10/4 – 18
läshastighet/
läsförståelse
Före interventionen

SL 40, 22/5 -18
Läsförståelse:
meningar
Efter intervention

Igelkotten, 23/ 5 18 läshastighet/
läsförståelse, ord/
min
Efter intervention

Elev 1
Elev 2
Elev 3
Elev 4
Elev 5
Elev 6
Elev 7
Elev 8
Elev 9
Elev 10

31
37
50
47
38
62
67
62
75
84

40
47
64
61
48
82
69
74
83
83

5p, Stanine 2
1p, Stanine 1
5 p, Stanine 2
5 p, Stanine 2
2p, Stanine 1
7p, Stanine 3
7 p, Stanine 3
3 p, Stanine 1
8 p, Stanine 3
3p, Stanine 1

8 p, Stanine 1-2
12 p, Stanine 1-2
34 p, Stanine 3
18 p, Stanine 1-2
25 p, Stanine 1-2
35 p, Stanine 4-6
39 p, Stanine 7
23 p, Stanine 1-2
36 p, Stanine 4-6
29 p, Stanine 3

39 p Stanine 1
42 p Stanine 1
62 p Stanine 3
50 p Stanine 2
51 p Stanine 2
74 p Stanine 4
84 p Stanine 4
49 p Stanine 2
83 p Stanine 4
60 p Stanine 3

Tabell 4. Före och eftertester gupp 1
Tabellen visar både resultat av före- och eftertester vad det gäller grupp 1 (de som
arbetade med kompisläsning) i ordavkodning och läsförståelse. De som är gulmarkerade
visar resultat för de elever som ökat mest i läsförståelse. Resultaten för DLS, SL 40 och
Igelkotten visas i råpoäng med förkortning p samt i staninevärde.

Elever
grupp 2

Wendick ord/
min, 9/4 -18
Före
interventionen

Wendick ord/
min, 18/5 -18
Efter
intervention

DLS 10/4 – 18
läshastighet/
läsförståelse
Före interventionen

SL 40, 22/5 -18
Läsförståelse:
meningar
Efter interventionen

Igelkotten, 23/ 5 18
läshastighet/
läsförståelse, ord/
min
Efter interventionen

Elev 1
Elev 2
Elev 3
Elev 4
Elev 5
Elev 6
Elev 7
Elev 8
Elev 9
Elev 10

47
70
51
38
70
66
68
69
66
67

49
75
70
94
74
73
89
76
94
84

4 p, Stanine 1
4 p, Stanine 1
4 p, Stanine 1
4 p, Stanine 1
7 p, Stanine 3
7 p, Stanine 3
7 p, Stanine 3
7 p, Stanine 3
7 p, Stanine 3
6 p, Stanine 2

19 p, Stanine 1-2
29 p, Stanine 3
24 p, Stanine 1-2
35 p, Stanine 4-6
34 p, Stanine 3
36 p, Stanine 4-6
38p, Stanine 7
37 p, Stanine 4-6
37 p, Stanine 4-6
21 p, Stanine 1-2

44 p Stanine 1
67 p Stanine 3
52 p Stanine 2
83 p Stanine 4
66 p Stanine 3
70 p Stanine 4
87 p Stanine 5
68 p Stanine 4
87 p Stanine 5
51 p Stanine 2

Tabell 5. Före och eftertester grupp 2
Tabellen visar både resultat av före- och eftertester vad det gäller grupp 2 (de som hade
stöd av speciallärare) i ordavkodning och läsförståelse/läshastighet. De som är
gulmarkerade visar resultat för de elever som ökat mest i läsförståelse. Elev 4 har ökat från
38 rätt lästa ord till 94 på Wendicks test och från stanine 1 till stanine 4-6 på
läsförståelsetesten. Resultaten för DLS, SL 40 och Igelkotten visas i råpoäng med
förkortning p samt i staninevärde.
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Elever
grupp 3

Wendick ord/
min, 9/4 -18
Före
interventionen

Wendick ord/
min, 18/5 -18
Efter
interventionen

DLS 10/4 – 18
läshastighet/
läsförståelse
Före interventionen

SL 40, 22/5 -18
Läsförståelse:
meningar
Efter interventionen

Igelkotten, 23/ 5 18 läshastighet/
läsförståelse
Efter interventionen

Elev 1
Elev 2
Elev 3
Elev 4
Elev 5
Elev 6
Elev 7
Elev 8
Elev 9
Elev10

113
112
122
118
105
97
98
96
95
95

110
122
122
113
109
97
98
103
97
93

14 p, Stanine 5
12 p, Stanine 5
13 p, Stanine 5
12 p, Stanine 5
12 p, Stanine 5
19 p, Stanine 7
22 p, Stanine 8
12 p, Stanine 5
16 p, Stanine 6
12 p, Stanine 5

40p, Stanine 8-9
38 p, Stanine 7
38 p, Stanine 7
40 p, Stanine 8-9
36 p, Stanine 4.6
35 p, Stanine 4-6
39 p, Stanine 7
37 p, Stanine 4-6
35 p, Stanine 4-6
35 p, Stanine 4-6

123 p Stanine 7
111 p Stanine 6
121 p Stanine 7
124 p Stanine 7
103 p Stanine 6
114 p Stanine 6
112 p Stanine 6
98 p Stanine 5
98 p Stanine 5
108 p Stanine 6

Tabell 6. Före och eftertester grupp 3
Tabellen visar både resultat av före- och eftertester vad det gäller grupp 3 i ordavkodning
och läsförståelse. Dessa elever har inte deltagit i läsinterventionen. Trots att dessa elever
inte deltagit i läsinterventionen har några av dem ökat ändå. Resultaten för DLS, SL 40
och Igelkotten visas i råpoäng med förkortning p samt i staninevärde.
För att lättare kunna se skillnader på resultat vad gäller avkodning och läsförståelse före
och efter interventionen och arbetstiden för grupp tre redovisas resultaten även i
stapeldiagram.

Ordavkodning före och efter grupp 1
Antal rätt lästa
ord / minut
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Före
Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev
10

Efter

Figur 6. Ordavkodning
Diagrammet visar varje elevs utveckling vad gäller ordavkodning med Wendick (2015)
”Läsa ord per minut” för de deltagande eleverna i grupp 1. Den blå stapeln visar hur
många ord eleven hann läsa före interventionen och den röda hur många ord de hann med
på en minut efter.
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Ordavkodning före och efter grupp 2
Antal rätt lästa
ord / minut
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Före
Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev
10

Efter

Figur 7. Ordavkodning
Diagrammet visar varje elevs utveckling vad gäller ordavkodning med Wendick (2015)
”Läsa ord per minut” för de deltagande eleverna i grupp 2. Den blå stapeln visar hur
många ord eleven hann läsa före interventionen och den röda hur många ord de hann med
på en minut efter.

Ordavkodning före och efter grupp 3
Antal rätt lästa
ord / minut
140
120
100
80
60
40
20
Före

0
Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 8 Elev 9 Elev10

Efter

Figur 8. Ordavkodning
Diagrammet visar elevs utveckling vad gäller ordavkodning med Wendick (2015) ”Läsa
ord per minut” för de deltagande eleverna i grupp 3. Den blå stapeln visar hur många ord
eleven hann läsa före interventionen med grupp ett och två började och den röda hur
många ord de hann med på en minut efter.

22

Läsförståelse före och efter grupp 1
Stanineskala
9
8

DLS 10/4 – 18 läshastighet/
läsförståelse Före
interventionen

7
6

SL 40, 21/5 -18
Läsförståelse: meningar
Efter intervention

5
4
3

Igelkotten, 22/ 5 -18
läshastighet/ läsförståelse,
ord/ min Efter intervention

2
1
0
Elev Elev Elev Elev Elev Elev Elev Elev Elev Elev
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10

Figur 9. Läsförståelse
Diagrammet visar resultat före och efter interventionen vad det gäller läsförståelse med
DLS som förtest och SL 40 och Igelkotten som eftertest. Förtestet DLS har blå stapel,
eftertestet SL 40 har röd stapel och Igelkotten grön.

Läsförståelse före och efter grupp 2
Stanineskala
9

DLS 10/4 – 18 läshastighet/
läsförståelse Före
interventionen

8
7
6

SL 40, 21/5 -18 Läsförståelse:
meningar Efter
interventionen

5
4
3

Igelkotten, 22/ 5 -18
läshastighet/ läsförståelse,
ord/ min Efter
interventionen

2
1
0
Elev Elev Elev Elev Elev Elev Elev Elev Elev Elev
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10

Figur 10. Läsförståelse
Diagrammet visar resultat före och efter interventionen vad det gäller läsförståelse med
DLS som förtest och SL 40 och Igelkotten som eftertest. Förtestet DLS har blå stapel,
eftertestet SL 40 har röd stapel och Igelkotten grön.
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Läsförståelse före och efter grupp 3
Stanineskala
9
8
DLS 10/4 – 18 läshastighet/
läsförståelse Före
interventionen

7
6

SL 40, 21/5 -18 Läsförståelse:
meningar Efter
interventionen

5
4
3

Igelkotten, 22/ 5 -18
läshastighet/ läsförståelse
Efter interventionen

2
1
0

Figur 11. Läsförståelse
Diagrammet visar resultat före och efter interventionen vad det gäller läsförståelse med
DLS som förtest och SL 40 och Igelkotten som eftertest. Förtestet DLS
har blå stapel, eftertestet SL 40 har röd stapel och Igelkotten grön.

4.2 Jämförelse för- och eftertester
För att tydligare kunna se elevernas utveckling har de elevers resultat som varit störst
gulmarkerats i tabellerna. Den elev som har haft störst utveckling har i läsförståelsetest
ökat från stanine 1 till 4-6. En viss skillnad i ökning kan här tydas mellan grupp 1 och 2.
Den grupp som arbetet med speciallärare har ökat något mer. Det kan finnas en rad olika
förklaringar för detta, som diskuteras senare i diskussionsdelen. Det visar sig också att de
eleverna som av en slump hamnat i grupp 1 är vid utgångsläget svagare läsare än eleverna
i grupp 2. I och med att den informationen framkommit bör framtida läs- interventioner av
detta slag planeras så att de något svagare läsarna är med speciallärare och de som är något
starkare arbetar själva med materialet. Elever i grupp 1 har dock trots sina lässvårigheter
utvecklats i både avkodning och läsförståelse med hjälp av varandra.
För att tydligare se utgångsläge och skillnader i utveckling för grupp 1 och 2 vad det gäller
avkodning och läsförståelse görs en analys av resultaten ANOVA (analysis of variance).
ANOVA räknas ut med hjälp av ett datorprogram som heter SPSS (Statistical package for
the social scienses) som är ett datorprogram för statistisk analys. Elever i grupp 1 är som
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syns nedan svagare från början och de har inte lika stor utveckling som de i grupp 2.
Resultaten redovisas i diagram för att lättare kunna tydas.
Utgångsläge och utveckling vad det gäller ordavkodning för grupp 1 och 2

Figur 11. Skillnader i avkodningsförmåga
Diagrammet visar skillnader mellan grupp 1 och 2 vad det gäller utgångsläge och
utveckling kring avkodning i och med läs- interventionen. Här syns tydligt att grupp 1
redan innan läsinterventionen hade svagare avkodningsförmåga än grupp 2. Grupp 1 har
till synes gjort framsteg men grupp 2 har utvecklats mer inom området. Skalan visas i rätt
antal lästa ord/ minut på y- axeln och på x- axeln visas tillfälle 1 och 2 alltså före- och
eftertest.

Utgångsläge och utveckling vad det gäller läsförståelse för grupp 1 och 2

Figur 12. Skillnader i läsförståelse
Diagrammet visar skillnader mellan grupp ett och två vad det gäller utgångsläge och
utveckling kring läsförståelse, för- test DLS och efter- test SL 40. Även här syns att grupp
1 låg lägre än grupp 2 från början. De har även ökat mindre men de har ökat dock. Skalan
visas i stanine på y- axeln och på x- axeln visas tillfälle 1 och 2 alltså före- och eftertest.
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Utgångsläge och utveckling vad det gäller läsförståelse för grupp 1 och 2

Figur 13. Skillnader i läsförståelse
Diagrammet visar skillnader mellan grupp 1 och 2 vad det gäller utgångsläge och
utveckling kring läsförståelse, för- test DLS och efter- test Igelkotten. Likaså här syns att
grupp 1 låg lägre än grupp 2 från början. De har även ökat mindre men de har ökat dock.
Skalan visas i stanine på y- axeln och på x- axeln visas tillfälle 1 och 2 alltså före- och
eftertest.

4.3 Elevernas uppfattning av interventionen
Eleverna i grupp 1 och 2 intervjuades för att få en uppfattning kring hur de upplevde
interventionen och sin egen läs- utveckling i och med den. Elever i grupp 1 arbetade med
material framtaget av speciallärare i grupp och två och två, utan närvarande speciallärare.
Vem eller vilka kompisar man får arbeta med visade sig ha stor betydelse för eleverna i
grupp 1. Att hamna tillsammans med någon man inte kommer överens med eller känner
sig osäker tillsammans med medför att koncentrationen försämras och därmed kan
utveckling utebli. Överlag ansåg eleverna i grupp ett att arbetet fungerat bra och att de har
blivit säkrare på att läsa.
När jag läser själv tittar jag bara på bilderna, jag läser inte. Jag suger på
läsning. När vi läste listorna kunde jag inte koncentrera mig för vi har bråkat,
men i gruppen som jag var med i arbetade vi bra. Där fungerade det bra för
mig. Jag lärde mig mycket då (Elev 7, grupp 1).
De lärde mig ord som jag inte kunde. Hon är bättre än mig på ord så när jag
inte kunde något så frågade jag henne. Vi pratade lite och läste lite i gruppen.
Jag vågar fråga mina kompisar mer än en lärare för jag är inte rädd för dem.
Inte alla kompisar kan jag fråga. En del är jag inte rädd för men liksom lite
rädd att fråga (Elev, 8 grupp 1).
Man har ju kompisar som hjälper en och om behöver kan man ju fråga en
lärare. Jag tycker jag har blivit bättre på att läsa (Elev 6, grupp 1).
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Det funkar med båda, med kompisar eller med någon vuxen. Ibland tycker jag
inte om att läsa för kompisar, det kan vara jobbigt med en del (Elev 1, grupp
1).
Jag lärde mig några nya ord när vi pratade i gruppen. Vi pratade mest om
uppgifterna men också lite om annat (Elev 2, grupp 1).

Några av eleverna berättade att det till och med är lättare att lära sig och utvecklas om de
sitter med kompisar utan vuxna, eftersom de då inte känner sig lika blyga.
Det är lättare att läsa och fråga när man jobbar med kompisar än om läraren är
med. Man är inte lika blyg då (Elev 6, grupp 2).
För mig spelar det ingen roll om läraren är med eller inte. Vi hjälper ändå
varandra och man kan ju fråga läraren om det behövs (Elev 2, grupp 2).
Jag lärde mig en del nya saker och ord. Ibland kan de vara bra om en lärare är
med men annars kan man fråga kompisar också (Elev 3, grupp 2).
Majoriteten av eleverna talar om att de tror de utvecklas lika mycket genom kamratstöd
och kompisläsning med av speciallärare framtaget material likaväl som om en
speciallärare närvarar vid träningstillfället. De vill dock ha en lärare de kan vända sig till
om de behöver fråga något.

4.4 Lärarnas åsikter om interventionen
Liknande svar framkommer vid lärarnas intervjuer som vid elevernas. Hur
gruppkonstellationen ser ut är avgörande för om utveckling ska ske. En del par och
grupper arbetar bra tillsammans medan andra motabetar utveckling genom bråk eller andra
besvär, vare sig de arbetar med eller utan speciallärare. Lärarna framför även att i en del
grupper kan vissa elever ibland ha svårt att komma till tals, eleverna behöver känna sig
trygga i sin grupp.
En del elever hade problem med att komma igång med sitt arbete eftersom det
hade varit konflikter kring andra saker (lärare 3).
Man får försöka göra grupper som fungerar för att alla ska bli delaktiga och
vågar vara med, en del elever blir tysta i grupper (lärare 2).
Vid intervjuerna påpekar respondenterna att några elever i både grupp ett och två får bättre
resultat på eftertesterna i jämförelse med förtesterna. Vidare poängterar de att elevernas
grundförutsättningar för läsutveckling är avgörande för deras utveckling. De elever som
har svårast har gjort minst framsteg vare sig de arbetat i grupp ett eller två. Vidare
framkommer att lärarna anser att eleverna i ett sådant här upplägg kan dra nytta av
varandra.
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De elever som har läs- och skrivsvårigheter gör endast små framsteg vilken
grupp de än tillhört, tror jag, och de som är starka läsare utvecklas utan
särskilda läsinsatser (lärare 2).
En del elever är ju bra på att avkoda men kanske inte förstår så mycket av
innehållet, men de snappar upp en del av de andra i guppen (lärare 1).
Samtliga respondenter medger att lärare med stor fördel kan dra nytta av det sociala
samspelet eleverna emellan för att nå läsutveckling. Grupp- och par- indelningen bör göras
med eftertanke, framför allt om arbetet utan närvarande speciallärare ska kunna fungera
och generera utveckling. Materialet måste vara så pass tydligt så att eleverna själva vet
vad de ska göra. Materialet bör också tydligt visa vem som gör vad i gruppen och
motverka att ingen blir sittandes tyst eller känner sig utanför.
I och med att eleverna visste vad de skulle arbeta med var de ganska
självgående i båda grupperna (lärare 1).
Efter ett tag får de rutin på det och kommer igång direkt (lärare 4).
Materialet för interaktiv bokläsning var lätt för eleverna att arbeta själva med
eftersom det var tydligt (lärare 1).
Det krävs att upplägget är så pass tydligt att eleverna vet hur och vad de ska
göra, annars blir det bara oroligt i klassen (lärare 3).

5 Diskussion
Elever vars problem med ordavkodning endast beror på för lite övning gör enligt tidigare
forskning och resultat från studien framsteg under en läsintervention (Gustavsson m fl.
2011). En del elever som deltagit i studien har fått diagnosen dyslexi. Dessa elevers
framsteg under interventionen är förhållandevis små. Som tidigare nämnts i rapporten
beror dyslexi i stor utsträckning på avsaknad av fonologisk medvetenhet. Gustavsson
(2009) skriver i Malm Nilsson och Zeile Westrups bok att interventioner i fonologiska
förmågor är att föredra i ett första skede för elever med dyslexi.
För övrigt verkar det som om utveckling sker oavsett om speciallärare deltar aktivt vid
arbetet eller inte. Gruppsammansättning och tydliga uppgifter för eleverna framhävs av
respondenterna som framgångsfaktorer vid läsinterventioner av det här slaget.

5.1 Elevers utgångsläge
Liksom Gustafson m.fl. (2011) påpekar lärarna vid intervjun att elevernas utgångsläge är
avgörande för deras utveckling i samband med interventionen. Vissa slutsatser kan dras av
studien men elevernas utgångsläge, förkunskaper, anlag för utvecklingsmöjligheter,
förmåga till förbättrad läsning kan vara avgörande för deras förbättring. De som visade
högst förbättring hade kanske förbättrats oavsett vilken grupp de hamnat i, och de som
hade lägst förbättring kanske hade haft det oavsett grupptillhörighet. Som nämnts tidigare
har en del utav de deltagande eleverna diagnos dyslexi och lärarrespondenterna säger att
de eleverna i regel gör tämligen liten läsutveckling vid intensivsatsning, men att även de
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förbättras utifrån sina förutsättningar. Lärarrespondenterna tar även upp vid intervju att det
finns elever som avkodar bra men har låg läsförståelse. För dessa elever är fortsatt arbete
med interaktiv bokläsning i läsgrupper viktigt, vilket också går i linje med vad tidigare
forskning pekar på (Wanzek, Petscher, Al Otaiba, Kent, Schatschneider, Haynes,
Rivas och Jones, (2016).

5.2 Förutsättningar för läsutveckling vid interventioner
På samma sätt som Reichenberg (2010) poängterar vikten av struktur och trygghet vid
arbete med kamratstöd lyfter även lärarna vid intervjuerna detta som en avgörande del för
om arbetet ska kunna fungera och generera utveckling. Tydliga uppgifter och
gruppsammansättning är de viktigaste delarna enligt studien vare sig eleverna arbetar
tillsammans med speciallärare eller inte, men framförallt om de arbetar självständigt. Både
eleverna och lärarna beskriver vid intervjun att gruppsammansättningen är viktig vid
uppgifter som dessa. Eleverna behöver känna sig trygga i den grupp de hamnar i. Likaså
skriver Reichenberg (2010) att elever behöver känna trygghet i sin grupp för att det ska
ske en utveckling. Om omständigheterna kring elevernas arbete fungerar höjs deras
motivation till att arbeta. Motivation ses som en grundläggande del vid läsinlärning (Höien
& Lundberg, 2013). Några elever svarar vid intervjun att de känner sig blyga att prata när
läraren är med och att det känns lättare att fråga en kamrat. Någon svarar även att man inte
är lika rädd för andra elever som för lärare, men att det finns vissa elever man är lite rädd
för. Det kan vara lättare att fråga eller läsa fel om man är med andra elever som man
känner sig trygg med, yttrar några elever vid intervjuerna.

5.3 Metoddiskussion
De elever som tillhör grupp 3 har i och med läsinterventionen med speciallärare för grupp
1 och 2 fått mer tid med sina klasslärare och ämneslärare, då dessa elever inte närvarat i
klassrummet. Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till att eleverna i grupp 3 har
utvecklats enligt testerna i både avkodning och i läsförståelse. I och med att slumpen
avgjorde om eleverna skulle hamna i grupp 1 eller 2 i den här undersökningen blev
grupperna något ojämna läsutvecklingsmässigt. Vid fortsatt arbete med den här typen av
läs- interventioner rekommenderas att elever som är något starkare läsare arbetar med
materialet utan speciallärare och de som från början redan har lägre läsutveckling är i
gruppen med speciallärare. Eftersom olika tester används till förtester och eftertester för
alla deltagande kan den stora utvecklingen vara missvisande då eftertesterna kan ha varit
enklare för eleverna att utföra, trots att de enligt lärarhandledningarna ska vara jämnlika
vad gäller svårighetsgrad. Resultaten för interventionen och intervjusvaren går i linje med
tidigare forskning kring att elever kan lära av andra oavsett om det är en lärare,
klasskompis eller någon annan. Vygotskijs proximala utvecklingszon pekar på att elever
kan utvecklas genom att lära av både lärare och andra vuxna eller andra barn som nått
längre i sin utveckling (Phillips & Soltis, 2014).
Metoden att parallellt arbeta med både avkodning genom repetitionsläsning och interaktiv
bokläsning tillsammans med andra elever oavsett om speciallärare deltar eller inte visar
sig utvecklande i både denna studie och i andra tidigare i rapporten nämnda studier. Både
eleverna och lärarna som respondenter i denna studie ser positivt på ett upplägg där elever
kan vara behjälpliga för varandras läsutveckling. Här med påpekas även att alla elever är
olika individer och lär i och med det på olika sätt. I styrdokumenten framhävs att elever
har rätt att arbeta på för dem ett fungerande sätt (Skolverket, 2011). Vid provtillfällen som
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dessa får elevens dagsform också finnas med i åtanke för resultatet. Testtillfällen som
dessa kan vara stressande för elever. Det är en utmaning att få eleverna känna sig bekväma
vid både tester och intervjuer. I den här studien var eleverna väl förtrogna med testaren/
den som intervjuade, testerna och intervjuerna utfördes i ett lugnt avskilt rum.

5.4 Sammanfattning och slutsatser
Slutsatser som kan dras av studien är, som även tidigare forskning pekar på, att de flesta
elever lär och utvecklas tillsammans och med hjälp av varandra. De flesta elever och
lärare ser inte på lärande och utveckling som en envägskommunikation från en lärare till
eleverna, utan som ett samlärande. Viljan att känna sig delaktig är stor hos människan och
kan här användas som drivkraft. Vygotskij framhäver den proximala utvecklingszonen där
elever kan lära av andra som redan nått längre oavsett om det handlar om en lärare, någon
annan elev, annan person i deras omgivning eller numera även av andra medier genom ITutvecklingen (Phillips & Soltis, 2014). Elevers utgångsläge bör beaktas av speciallärare
innan grupperna och uppgifterna görs, för att alla elever ska få så stor chans som möjligt
till utveckling under en läs- intervention med det här upplägget.

5.5 Fortsatt framtida forskning
Syftet med att ha med en kontrollgrupp i studien är att kunna följa upp samma 30 elever i
framtiden vad det gäller skolresultat som framtida resultat på Nationella prov, betyg, val
av gymnasieutbildning, möjlighet att välja gymnasieutbildning och även yrke eller annan
sysselsättning samt social status och allmänt mående. Hänger problemen med
lässvårigheter med eleverna hela vägen upp till nian? Hur påverkas de svaga läsarnas
framtida val vad gäller fortsatta studier? Hänger problematiken kvar och påverkar hela
livssituationen? Får eleverna från grupp 1 och 2 samma förutsättningar som de i grupp 3?
Håller sig eleverna i grupp tre starka genom hela skoltiden och i framtiden?
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Bilagor
Bilaga A Studiens intervjuguide
Intervjufrågor till informanter
(de deltagande elevernas lärare, grupp 1 och 2)
1. Märker du någon utveckling vad det gäller avkodning och läsförståelse för de elever
som deltagit i interventionen?
2. Märker du någon skillnad mellan deltagare i grupp 1 och 2 vad det gäller utveckling
av avkodning och läsförståelse?
3. Har du märkt om interventionen har gynnat elevernas läsutveckling på något sätt?
4. Upplever du att interventionen varit utvecklande på något sätt för eleverna?
5. Anser du att interventionen totalt saknar iakttagen utveckling på något sätt?
6. Hur upplever du att eleverna arbetar med sina uppgifter i grupperna/ i par utan
lärarledning?
Frågorna syftar till att vara stöd vid intervjun. Eventuella följdfrågor kan tilläggas under
intervjun. Lärarna får prata fritt kring frågorna och eventuell observerad utveckling/
avsaknad av iakttagen utveckling.
Frågor till informanter
(Elever som har deltagit i grupp 1 och 2)
1. Upplever du att du har blivit bättre på att läsa efter interventionen?
2. Märker du någon skillnad i ditt flyt i läsningen?
3. Känns det som du förstår text bättre efter interventionen?
4. Förstår du fler ord i texter än innan interventionen?
5. Upplever du att du utvecklats på något sätt under interventionen?
6. Tycker du att interventionen inte utvecklat dig på något sätt?

Frågorna syftar till att vara stöd vid intervjun. Eventuella följdfrågor kan tilläggas under
intervjun. Eleverna får prata fritt kring frågorna och eventuell observerad utveckling/
avsaknad av iakttagen utveckling.
Ytterligare frågor till elever i grupp 1:
Hur upplever du att lästräningen fungerar med uppgifter utan lärarledning? Arbetade ni
med det ni skulle eller gjorde ni annat?

I

Bilaga B
Information om deltagande i en interventionsstudie i läsutveckling
Du/ ditt barn tillfrågas här med att delta i en studie kring läsutveckling.
Många elever befinner sig i lässvårigheter enligt tidigare forskning fortfarande när de
kommer upp på mellanstadiet i årskurs 4. Den här studien syftar till att ta reda på om
lärare framgångsrikt kan använda sig av elevers motivation till socialt deltagande och
samlärande, elever emellan, likväl som en till en-/grupp- undervisning med
speciallärare för att utveckla elevers läsning.
Tester i avkodning och läsförståelse kommer att göras på de deltagande eleverna innan
läs- insatserna görs. Läs- insatserna kommer vara i fem veckor och syfta till att utveckla
avkodning och läsförståelse hos eleverna. Eleverna kommer att delas in i tre grupper.
Den ena gruppen kommer att arbeta med speciallärare, den andra gruppen arbetar två
och två, samt i grupp, med uppgifter som framtagits av speciallärare. Den tredje
gruppen kommer delta i en så kallad kontrollgrupp. De deltar i ordinarie
klassrumsundervisning under dessa fem veckor. Slutligen kommer liknande tester göras
i avkodning och läsförståelse för att identifiera elevernas läsutveckling under dessa fem
veckor.
Elevernas lärare samt några slumpvis utvalda elever kommer även intervjuas kring
deras uppfattning kring eventuell läsutveckling samt kring upplägget av interventionen.
Insamlad data som framkommer i och med studien för mitt examensarbete (för
speciallärarprogrammet) kommer inte att redovisa uppgifter kring vilka elever/ lärare
som deltagit i studien, inte heller vilken skola eller kommun studien har gjorts i. Data
kommer presenteras i mitt examensarbete i form av analys, diskussion och koppling till
tidigare forskning. Efter att arbetet är klart kommer insamlad data förstöras. För de
som vill läsa arbetet efter slutförandet kommer arbetet finnas tillgängligt på portaler
för examensarbeten. Dina/ ditt barns svar och dina/ ditt barns resultat kommer att
behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem.
Ditt/ ditt barns deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt/
ditt barns deltagande utan närmare motivering.
Ansvariga för studien:
Studerande, speciallärarutbildningen

Handledare, Linnéuniversitetet

Anna Karlsson
ak223kg@student.lnu.se

John Rack
john.rack@lnu.se
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Bilaga C
Information och godkännande av rektor kring skolans deltagande i en
interventionsstudie i läsutveckling
Du informeras och tillfrågas här med om elever i årskurs fyras deltagande i en
interventionsstudie kring läsutveckling, vårterminen 2018.
Många elever befinner sig i lässvårigheter enligt tidigare forskning fortfarande när de
kommer upp på mellanstadiet i årskurs 4. Den här studien syftar till att ta reda på om
lärare framgångsrikt kan använda sig av elevers motivation till socialt deltagande och
samlärande, elever emellan, likväl som en till en-/grupp- undervisning med
speciallärare för att utveckla elevers läsning.
Tester i avkodning och läsförståelse kommer att göras på de deltagande eleverna innan
läs- insatserna görs. Läs- insatserna kommer vara i fem veckor och syfta till att utveckla
avkodning och läsförståelse hos eleverna. Eleverna kommer att delas in i tre grupper.
Den ena gruppen kommer att arbeta med speciallärare, den andra gruppen arbetar två
och två, samt i grupp, med uppgifter som framtagits av speciallärare. Den tredje
gruppen kommer delta i en så kallad kontrollgrupp. De deltar i ordinarie
klassrumsundervisning under dessa fem veckor. Slutligen kommer liknande tester göras
i avkodning och läsförståelse för att identifiera elevernas läsutveckling under dessa fem
veckor.
Elevernas lärare samt några slumpvis utvalda elever, som deltagit i studien, kommer
även intervjuas kring deras uppfattning kring eventuell läsutveckling samt kring
upplägget av interventionen. Insamlad data som framkommer i och med studien för mitt
examensarbete (för speciallärarprogrammet) kommer inte att redovisa uppgifter kring
vilka elever/ lärare som deltagit i studien, inte heller vilken skola eller kommun studien
har gjorts i. Data kommer presenteras i mitt examensarbete i form av analys, diskussion
och koppling till tidigare forskning. Efter att arbetet är klart kommer insamlad data
förstöras. För de som vill läsa arbetet efter slutförandet kommer arbetet finnas
tillgängligt på portaler för examensarbeten. Dina/ ditt barns svar och dina/ ditt barns
resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem.
Ert deltagande i studien är helt frivilligt. Ni kan när som helst avbryta deltagande utan
närmare motivering.
Ansvariga för studien:
Studerande, speciallärarutbildningen
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För godkännande av deltagande i studien:
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Bilaga D
Blankettför godkännande av deltagande i interventionsstudien i läsning

Mitt och mitt barns namn:

Ort och datum:

Namnteckning:
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